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ــعار امروز جنگ عليه  «ش
ــگاه  ن ــا  تنه ــم،  تروريس
ــت.» اين  رياكارانه اياالت متحده به بقيه جهان اس
جمله يك سياستمدار شرقي و شعار رسانه هاي ضد 
استكباري نيست بلكه اظهار نظر پروفسور گراهام، 
استاد علوم سياسي دانشگاه استنفورد درباره رويكرد 
ــت كه در كتاب خود  ــم اس آمريكا به مقوله تروريس
ــه اي كه تاريخ  ــد. نگاه رياكاران ــاره مي كن به آن اش
دشمني هاي اين كشور با ايران نشانه هاي بسياري 

از آن دارد.
خاطره مردم ايران گروهك هايي را به ياد دارد كه 
ــم و هفتم تيرماه را در تقويم تاريخ ايران خونين  شش
رقم زدند؛ گروهك هايي كه مورد لطف آمريكا بوده 
ــور اهداف مشترك خود را  و با حمايت هاي اين كش
ــوع مواجهه مقامات آمريكايي با  اجرايي كرده اند. ن
ــياري از اقدامات تروريستي  منافقين كه خود به بس
ــان  ــورها اعتراف كرده اند، نش در ايران و ديگر كش
ــور در برابر  ــت يك بام و دو هواي اين كش از سياس
ــارج كردن  ــدام آمريكا براي خ ــم دارد. اق تروريس
ــت گروه هاي تروريستي  گروهك منافقين از فهرس
ــياري از  ــت. گزارش هاي بس گواهي بر اين مدعاس
ــازمان هاي اطالعاتي و منابع رسمي موجب شده  س
ــازمان در فهرست  بود مدت زمان طوالني نام اين س

گروه هاي تروريستي قرار داشته باشد.

   تروريسم «بد»، تروريسم «خوب»
عده اي بر اين عقيده اند كه مبارزه با تروريسم نه 

يك اعتقاد و برنامه اساسي بلكه يك راهبرد سياسي 
ــوي اياالت متحده محسوب مي شود. مبارزه با  از س
ــرح آن و بخصوص پس از  ــداي ط ــم از ابت تروريس
ــوروي جايگزين مبارزه با كمونيسم و  ــي ش فروپاش
ــي براي تحقق اهداف بين المللي اين كشور  پوشش
ــت. اين راهبرد پس از 11 سپتامبر جايگاه  ــده اس ش
ــنگتن يافت به  ــت هاي واش ــري در سياس محكم ت
ــز از آن يك  ــانه هاي آمريكايي ني ــه رس طوري ك
ــاال مقامات آمريكايي  ــاختند و ح مطالبه عمومي س
ــده به اين مطالبه پاسخ  بايد در اين برنامه طراحي ش

مي دادند.
اين ابزار تازه براي دستيابي آمريكا به منافع خود 
در سراسر جهان و بخصوص منطقه غرب آسيا كه از 
ــي و  اهميت خاصي برخوردار بود بهانه هر لشكركش
اقدام بين المللي اين كشور شد. انتقادها زماني از اين 
ــد كه نوع مواجهه دوگانه آمريكايي  كشور بيشتر ش
ــاله تروريسم اين معنا را در اذهان القا مي كرد  با مس
ــم خوب و  ــور به تروريس ــه گويا مقامات اين كش ك
ــه آن، مواضع آمريكا  ــد. نمون ــم بد معتقدن تروريس
ــورهاي عراق و سوريه  در برابر گروه القاعده در كش
ــياري القاعده را در عراق  ــت. اظهارنظرهاي بس اس
ــي مي كرد و در  ــد و موجب ناامني تلق ــت ب تروريس
مقابل، همين گروه و اهدافش را در سوريه آزاديخواه 
به شمار مي آورد. اين در حالي است كه اگر قاب بندي 
رسانه هاي آمريكايي از اين ماجراها را كنار بگذاريم، 
ــاني اين گروه در اين كشورها  ماهيت رفتار ضد انس
تفاوت چنداني ندارد و اين تنها منافع آمريكاست كه 

رويكرد اين كشور را به اين خشونت ها تغيير مي دهد 
و دو نوع تروريست را به جهان معرفي مي كند.

ــكار و  ــاي آش ــكا حمايت ه ــن رو آمري از همي
ــتي به  ــن گروه هاي تروريس ــياري از اي پنهان بس
ــه عنوان يكي  ــي آورد. گروهك منافقين ب عمل م
ــتاي منافع اياالت متحده  ــي كه در راس از گروه هاي
ــه از اين حمايت ها  ــته هميش ــه گام برداش در منطق
بهره مند بوده است و غير از خروج نام اين گروهك از 
فهرست گروه هاي تروريستي، كمك هاي سياسي 
و بين المللي بسياري براي فراهم كردن زمينه هاي 
بقاي اين گروهك پس از اخراج از پادگان اشرف در 

عراق به اين گروهك شده است.
ــه آمريكايي ها در حمايت  عالوه بر اين، كارنام
ــتي ديگر در منطقه و جهان نيز  از گروه هاي تروريس
ــت. پرده برداري ويكي ليكس و اسنودن  روشن اس
ــش آمريكا  ــش و نق ــكل گيري داع ــراي ش از ماج
ــات اين گروه  ــرداري از اقدام ــرائيل در بهره ب و اس
ــتي نوظهور يكي ديگر از اين نمونه هاست؛  تروريس
اسنادي كه با سندهاي درز پيدا كرده از كنسولگري 

آمريكا در بنغازي ليبي نيز مطابقت داشت.
ــتي جبهه  ــن ترتيب گروه هاي تروريس به همي
ــالمي آزاديبخش سوريه و ارتش  النصره، جبهه اس
آزاد اين كشور نمونه هاي ديگري هستند كه تاكنون 
ــكا از آنان  ــر حمايت و كمك آمري ــنادي مبني ب اس
ــت. اينها تنها بخشي از حمايت ها و  ــر شده اس منتش
ــتي اين كشور در منطقه غرب  دخالت هاي تروريس
آسياست و اسناد ديگري به حمايت هاي بين المللي 

ــنگتن از فعاليت هاي تروريستي اشاره مي كند.  واش
ــتري مي توان  ــت هاي بيش ــن زمينه به فهرس در اي
اشاره كرد كه در مقاطع زماني مختلف از سوي خود 
ــده اند. حمايت اين كشور از  آمريكايي ها نيز تائيد ش
تروريست هاي ضد بليواري، اقدامات جدايي طلبان 
ــاع يهودي و اقدامات حزب پلنگ  تبت، اتحاديه دف

سياه، نمونه هاي ديگري از اينهاست.

   متهم در جايگاه مدعي العموم!
ــته  ــت كه هفته گذش نكته جالب توجه اينجاس
ــاالنه خود  ــور خارجه آمريكا در گزارش س وزارت ام
ــم به ايران اشاره كرده و تهران  درباره وضع تروريس
ــورهاي حامي تروريسم قرار داد.  را در فهرست كش
ــگارش متن توافق جامع  ــي كه در بحبوحه ن گزارش
ــار آن با اهداف از پيش  ــته اي ايران و 1+5 انتش هس
طراحي شده به نظر مي رسيد. سخنگوي وزارت امور 
خارجه ايران اين گزارش را دور از واقعيت هاي جاري 

ــاره  ــد و با بي اعتبار خواندن آن به اين نكته اش خوان
ــه  ــم در س كرد كه ايران بزرگ ترين قرباني تروريس

گذشته بوده است.
ــراري با  ــن اتهام تك ــت كه اي ــت اين اس واقعي
ــم عليه  ــابقه آمريكا در حمايت از تروريس نگاه به س
ــتاي نگاه  ــران همخواني ندارد و بايد آن را در راس اي
رياكارانه و استفاده ابزاري اين كشور از مفهوم مبارزه 
ــم قلمداد كرد. تاريخچه نقش آمريكا در  با تروريس
ماجراي شكل گيري گروه هاي قديمي تر در منطقه 
ــده و طالبان و حمايت از  ــيا همچون القاع غرب آس
ــزاره را تقويت مي كند كه آمريكا در  ــن اين گ منافقي
ايجاد و تقويت گروه هاي تروريستي عليه جمهوري 
ــالمي ايران نقش ويژه اي دارد. طبيعي است در  اس
كنار اين دشمني با ايران منافع ديگري نيز از اقدامات 
چنين گروه هايي در منطقه نصيب آمريكا خواهد شد 
كه تداوم حضور اين كشور و دخالت آن را در مسائل 

منطقه اي تضمين مي كند.

ريشه هاي چنين رويكردي در اسناد سفارتخانه 
ــجويان انقالبي  ــط دانش آمريكا در تهران كه توس
ــد نيز مورد تائيد است، بخصوص استفاده  منتشر ش
ــاي قوميت ها و اقدامات گروهك هاي  از ظرفيت ه
تروريستي براي سرنگوني نظام جمهوري اسالمي 

ايران.

در  تروريسـم  معنـادار  بازنمايـي     
رسانه هاي آمريكايي

ــه آمريكايي ها با اين  ــوع مواجه ــن ميان ن در اي
ــاله تروريسم در سطح  گروهك ها و به طور كل مس
ــت. اين نوع  ــاي خود قابل تامل اس ــانه اي در ج رس
ــت؛ سطح  ــطح قابل تحليل اس ــه س مواجهه در س
ــراي گروه هايي  ــت ب ــتفاده از واژه تروريس اول اس
ــكا در منطقه و جهان  ــالف منافع آمري ــت كه خ اس
ــانه ها و مقامات  ــدام مي كنند. در اين رويكرد، رس اق
ــد عمليات  ــاره ش ــه اش ــور ك ــي همان ط آمريكاي
ــف را با دو  ــور مختل ــتي القاعده در دو كش تروريس
ــريح مي كنند. استفاده از  ــير و تش نگاه متفاوت تفس
عنوان مبارز، پيكارجو و معترض به جاي تروريست 
ــتفاده اين رسانه ها قرار مي گيرد و براساس  مورد اس
منافع و سياست هاي آمريكا اين واژه ها به كار گرفته 

مي شوند.
در سطح دوم برجسته  سازي آن دسته از اقداماتي 
ــت هاي اياالت متحده  ــه سياس قرار دارد كه در نقش
ــانه ها و مقامات  ــاي مي گيرند. به تعبير ديگر رس ج
ــاني و  ــات انس ــته از جناي ــا آن دس ــي تنه آمريكاي
ــتي را مي بينند و برجسته سازي مي كنند كه  تروريس
بتوانند پس از طرح آن، گامي به سوي تامين اهداف 
ــتان به  ــود بردارند. ناديده گرفتن حمالت عربس خ
يمني ها و كشتار غيرنظاميان به منظور حفظ راهبرد 
ــدان منطقه اي و همچنين  ــود در نزديكي به متح خ
بزرگنمايي كشتار مردم توسط طالبان در افغانستان 

براي حفظ شرايط حضور نيروهاي خود در اين كشور 
در اين چارچوب تحليل مي شود.

سطح سوم معادل سازي هايي است كه از سوي 
ــم  ــانه ها و مقامات آمريكايي براي واژه تروريس رس
ــتفاده مكرر و هوشمندانه از اين  ــود. آنها با اس مي ش
ــلمانان تندرو،  ــي همچون مس ــار كلمات واژه در كن
ــالمگرايان افراطي و واژه هايي از اين نوع، كاري  اس
ــم  مي كنند كه مخاطبان تلقي جهتداري از تروريس
ــند. در نگاهي ديگر استفاده مكرر از واژه  داشته باش
ــم در گزارش ها و اخبار و برنامه هاي مرتبط  تروريس
ــيا همين تلقي را در ارتباط  با ايران و منطقه غرب آس
ــا اين مناطق جغرافيايي و رويكردهاي كلي در اين  ب

مناطق به دنبال دارد.

   راهبرد حمايت و سكوت
ــي همچون  ــرد آمريكاي ــت ها در رويك تروريس
ــه در نقاط مختلف  ــل مي كنند ك ــي عم پيمانكاران
ــتراتژي هاي آمريكايي  ــه به اس ــان تا زماني ك جه
ــم در  ــعار مبارزه با تروريس ــك كنند در برابر ش كم
امان خواهند بود. گويي در نگاه داعيه داران مبارزه با 
تروريسم اين پديده بايد وجود داشته باشد تا براساس 
ــا آن و گاهي براي حمايت  ــي براي مبارزه ب آن گاه
ــود. حمايت هايي كه در  ــته ش از آن گام هايي برداش
ــت پرده بازي هاي سياسي در قالب كمك هاي  پش
تسليحاتي و مالي و در انظار عمومي با راهبرد سكوت 

انجام مي شود.
ــي و  ــن رهگذر بخوبي مي توان رفتار سياس از اي
ــته تحليل و  ديپلماتيك دولت آمريكا را در دهه گذش
عملكرد اين كشور را در مبارزه با تروريسم به معناي 
واقعي آن ارزيابي كرد. انتشار گزارش ساالنه درباره 
وضع تروريسم در دنيا آن هم از سوي اياالت متحده 
ــت كه عملكرد اين  نيز راه خوبي براي فرار از اين اس

كشور در برابر تروريسم مورد داوري قرار گيرد.

ا ا ا ا ك كا ا ا ط ا ظ ا

هفته حقوق بشر آمريكايى
هفته دوم تير در تاريخ جمهوري اسالمي ايران، 
هفته اي پرحادثه  است و با ورق زدن تقويم به 
رويدادهايي برمي خوريم كه هر يك از آنها كافي 
اسـت بـه دليـل جناياتي كه بـا حمايت مدعيان 
جهاني در حق مردم ايران شده است، آسودگي 

را از وجدان بشريت بگيرد. 
اين جنايات كه از جمله آنها مي توان به بمباران 
شيميايي سردشت، فاجعه هفتم تير و حمله به 
هواپيماي مسـافربري ايران اشـاره كرد برخي 
مستقيم از سوي آمريكا انجام شده است و برخي 
ديگر نيز از سوي گروه ها و رژيم هايي كه مورد 

حمايت آمريكا و كشورهاي اروپايي هستند. 
البته اينها تنها گوشـه اي از هزينه هايي اسـت 
كه مردم ايران براي انقالبشـان پرداخته اند و 

اگر بخواهيم در مورد 17 هزار شـهيدي كه در 
اقدامات تروريستي دشمنان انقالب به شهادت 
رسـيده اند، صحبـت كنيم چنـد كتاب مي توان 
منتشـر كرد. نكته تاسـفبار اين كه آن كسـاني 
كـه ايـن ترورهـا را انجام دادنـد، امروز آزادانه 
در كشورهاي غربي در حال رفت و آمدند و هر 
روز نيـز بـا بهانه هايـي، ايران را به نقض حقوق 

بشر متهم مي كنند.
اگرچه تاريخ جمهوري اسـالمي ايران سرشـار 
از چنيـن رويدادهايـي اسـتـ  كـه همگـي از 
بي صداقتـي آمريـكا و مدعيـان حقـوق بشـر 
حكايـت داردـ  امـا هفتـه دوم تيـر را بـا توجـه 
بـه رويدادهـاي شـاخص آن مي توان، هفته اي 
منحصربه فرد در تاريخ كشـورمان به حسـاب 

آورد.  رهبر معظم انقالب در سخنان اخيرشان 
در ديدار خانواده هاي شهداي هفتم تير  تاكيد 
كردند: «امروز كشـور به شـناخت دشـمن [نياز 
دارد]. دشـمن را بشناسـيم؛ دشـمنان جهاني 
كه خودشـان را به  وسـيله  انواع و اقسـام اقالم 
آرايشي رسانه اي و تبليغاتي بزك مي كنند و در 
مقابل چشـم قرار مي دهند، بشناسـيم. آمريكا 
را بشناسـيم. در همين چند روز مشـاهده كنيد. 
فردا هفتم تير است، حادثه  حزب اتفاق افتاده 
است. در سال 66 در همين روز هفتم تير، حادثه 
بمباران شيميايي سردشت اتفاق افتاده است؛ 
بله، صدام آن كار را كرد، اما پشت سر صدام چه 
كسـي بود؟ آمريكايي ها بودند، غربي ها بودند، 
همان كساني بودند كه بمب هاي شيميايي را به 

او دادند، چراغ سبز هم به او دادند و در مقابل اين 
جنايت بزرگ و اين قتل عام عجيب سكوت هم 
كردند؛ در روز يازدهم تير، ترور شهيد صدوقي 
اسـت كه اين هم كار همين جنايتكاران اسـت؛ 
در روز دوازدهـم تيـر، حادثه  اسـقاط هواپيماي 
ايربـاس روي خليـج  فـارس اسـت. از هفتم تا 
دوازدهم تير شـما ببينيد چقدر ترور، قتل عام و 
كشتار [انجام شد]؟ [چقدر] زن، كودك، عالِم، 
سياسـتمدار، به وسـيله  عوامل آمريكا آماج اين 
جنايت هـا قـرار گرفتند؟ اگر طراح اين حوادث 
هم سرويس هاي امنيتي آمريكا و غرب نبودند، 
حداقل كمك كننده بودند. حداقل تشويق كننده 
بودند. اين دشمن ها را بشناسيم. به تعبير بعضي 
دوستان، خوب است اين هفتم تا دوازدهم تير 

را هفته  «حقوق بشـر آمريكايي» اعالم بكنيم. 
واقعـا حقـوق بشـر آمريكايـي در اين چند روز 
در كشـور مـا يـك چيـز واضح و بارزي اسـت و 
از اين قبيل الي  ماشـاءاهللا. پس احتياج داريم 
دشمن را بشناسيم. آن كساني كه امروز سعي 
مي كنند از اين هيوالـ  كه سياست هاي آمريكايي 
و سياست هاي بعضي دنباله روهاي آمريكاست 
ـ يـك چهـره  موجهـي معرفي كنند، اينها دارند 
خيانت مي كنند؛ اينها دارند جنايت مي كنند. اين 
كسـاني كـه ايـن حقيقت روشـن را كتمان مي 

كنند، اين دشمني خباثت آلود را در زير پرده هاي 
توجيه مي پوشانند، اينها دارند خيانت مي كنند به 
اين ملت. كشور ما و ملت ما احتياج دارد دشمن 

را بشناسد. عمق دشمني را بفهمد.»

اشاره

ترور نافرجام
ترور آيت اهللا خامنه اي در 6 تير سال 60، اولين مورد از سلسله اقدامات تروريستي 
منافقين عليه مقامات جمهوري اسالمي بود. البته درباره انتساب اين ترور به منافقين، 
ميان پژوهشگران اختالف نظر است. در گزارش هاي مطبوعاتي آن روزها اعالم شد   

روي ضبط صوت نوشته شده بود هديه گروه فرقان.
برخي ديگر مي گويند: اين ترور توسط افراد باقيمانده از گروه فرقان و تحت لواي 
ــت؛ اما در سايت مركز حفظ و نشر  ــده اس گروه ديگري به نام رهروان فرقان انجام ش
ــمي همچنان اين ترور  آثار حضرت آيت اهللا العظمي خامنه اي آمده كه منابع غيررس
ــش روز قبل  ــوب كردند، بخصوص اين كه اين گروه از ش را به مجاهدين خلق منس

عليه نظام جمهوري اسالمي اعالن جنگ داده بود.
ــخنراني حضرت آيت اهللا خامنه اي در  ــروع س ــرح ماوقع چه بود. پس از ش اما ش
مسجد ابوذر تهران، ضبط صوتي ميان مردم دست به دست مي شود و سمت راست 
ــانه رود؛ اما  ــان را نش ــخنران، حضرت آيت اهللا خامنه اي قرار مي گيرد تا قلب ايش س
ــان كمي جابه جا مي شوند و ضبط از  ــكل صدا، ايش ــخنراني به دليل مش در ميانه س
ــود آسيب جدي در نهايت به  ــاله باعث مي ش جلوي قلب فاصله مي گيرد. همين مس
ــت ايشان وارد شود و دست راست، صدمه زيادي مي بيند. هر چند وضعيت قلب  دس
ــان به يك درمانگاه در خيابان قزوين  هم بحراني بوده به نوعي كه بعد از انتقال ايش
ــپس بيمارستان بهارلو در پل جواديه، آيت اهللا خامنه اي در نهايت به بيمارستان  و س

قلب شهيد رجايي منتقل مي شوند تا ادامه درمان آنجا صورت گيرد.

شهادت آيت اهللا صدوقي
ــالمي بود، پس از پيروزي انقالب توسط امام  آيت اهللا صدوقي كه از ياران ديرين نهضت اس
خميني(ره) به امامت جمعه يزد منصوب شد. وي به دليل تاثيرگذاري فراوان در جريان انقالب، 
بشدت مورد خشم دشمنان انقالب قرار داشت و چند بار نيز مورد سوءقصد قرار گرفت. سرانجام 
ــكوه جمعه مورد حمله  ــارك رمضان مصادف با يازدهم تير 60 (ه.ش) بعد از نماز پرش ــاه مب در م
ــالگي به  ــزدور منافقين محمدرضا ابراهيم زادهـ  اهل نائينـ  قرار گرفت و در 75 س ــاري م انتح

شهادت رسيد كه به شيخ الشهداي محراب لقب گرفت.
ــهيد صدوقي پس از اداي نماز جمعه جايگاه نماز  ــتي، در حالي كه ش در اين عمليات تروريس
را ترك مي كرد، عامل تروريست منافقين كه ملبس به لباس ارتشي و حامل دو قبضه نارنجك 
ــيد و انفجار رخ داد. در اين حادثه  ــان نزديك كرد و او را در آغوش كش جنگي بود، خود را به ايش
ــداران محافظ ايشان مجروح شدند و سه نفر از  ــهيد آيت اهللا صدوقي، تعدادي از پاس عالوه بر ش

نمازگزاران نيز به شهادت رسيدند.
ــازي صحنه ترور و بررسي  ــتي منافقين با بازس به گزارش پايگاه هابيليان، گروهك تروريس
ــازمان در تلويزيون خود، از اين عمليات  ــط يكي از اعضاي اين س نحوه عمليات انتحاري توس
ــتي خود را به تصوير  ــي تروريس ــتي به عنوان عملياتي فدايي ياد مي كند! و عمال مش تروريس

مي كشد.
منافقين در شماره 45 نشريه اتحاديه دانشجويان مسلمان خارج از كشور (صفحه 2) با انتشار 
ــتي خود افتخار  ــي اعتراف و به اين عمل ننگين و تروريس ــه ترور آيت اهللا صدوق ــه اي ب اطالعي

مي كنند. در اين اطالعيه به ترور آيت اهللا مدني، دستغيب و هاشمي نژاد نيز اشاره شده است.

فاجعه هفتم تير
ــالمي، در حالي كه جمعي از  ــم تير 60، دفتر مركزي حزب جمهوري اس در هفت
ــتي رئيس ديوان عالي كشور،  ــئوالن نظام همچون آيت اّهللا  بهش بلندپايه ترين مس
چهار وزير، 12 معاون وزير و حدود 30 نماينده مجلس در آن جلسه حضور داشتند، با 

بمبگذاري منافقان منفجر شد و 72 يار وفادار انقالب و امام به شهادت رسيدند.
اين فاجعه آن قدر بزرگ بود كه به تعبير رهبر معظم انقالب «به طور طبيعي بايد 
منجر به شكست انقالب اسالمي مي شد اما به بركت خون اين شهدا، درست عكس 
آنچه تصور مي رفت اتفاق افتاد و بعد از اين حادثه، ملت متحد شد و انقالب در مسير 

واقعي و صحيح خود قرار گرفت».
ــتي انجام شد حزب جمهوري اسالمي، عالوه بر  ــبي كه اين اقدام تروريس در ش
ــان تعدادي از نمايندگان مجلس، وزرا و  ــوراي مركزي خود، ميزب حضور اعضاي ش
معاونان وزرا بود. طبق ساعت مقرر يعني 8 و 30 دقيقه شب با تالوت كالم اهللا مجيد، 
جلسه به طور رسمي آغاز شد و بعد نوبت رئيس حزب بود تا به عنوان سخنران اصلي 
ــت  ــه اي كه با دو موضوع مهم تورم و انتخابات آينده رياس ــخن كند؛ جلس آغاز س

جمهوري، آن هم چند روز پس از عزل بني صدر تشكيل شده بود.
انفجار آن قدر عظيم بود كه صداي آن تا يكي دو كيلومتر اطراف سرچشمه تهران 
شنيده شد. مردم محل، سراسيمه به سمت ساختمان حزب آمدند؛ اما فقط توانستند 
تعداد اندكي را از زير آوار نجات دهند و بقيه افراد به فيض عظيم شهادت نائل آمدند. 
ــت جمهوري و حدود  ــش روز پس از عزل بني صدر از رياس فاجعه هفتم تير، دقيقا ش
ــاعت بعد از حادثه تروريستي مسجد جامع ابوذرـ  كه در آن آيت اهللا خامنه اي،  24 س

امام جمعه وقت تهران بشدت زخمي شده بودـ  رخ داد.

بمباران شيميايي سردشت
ــيميايي سردشت يكي از نقاط تاريك تاريخ است كه حمايت مدعيان  بمباران ش
حقوق بشر از اقدامات تروريستي و انفعال نهادهاي بين المللي را در اين زمينه نشان 
ــال از بمباران شيميايي دشمن بعثي، هنوز فجايع  ــت بيش از 28 س مي دهد. با گذش
ناشي از آن التيام نيافته و آثار مصيبت بار آن و قصور و اغماض عامدانه حاميان صدام 
راـ  كه با كمك و مساعدت به اين رژيم و تجهيز آن به سالح هاي ممنوعه شيميايي، 

او را در ارتكاب اين جنايات ياري كردندـ  نمي توان فراموش كرد.
ــتار جمعي بود به  ــالح هاي كش ــتفاده از س اين فاجعه كه يكي از نمونه هاي اس
شهادت 109 نفر كه تعداد زيادي از آنها را زنان و كودكان خردسال تشكيل مي دادند 
منجر شد و هزاران شهروند سردشتي نيز هنوز مصدوميت هاي ناشي از آن اقدامات 

تروريستي را با خود به همراه دارند.
ــورد نياز بمب هاي  ــركت خارجي در تهيه مواد م ــاس گزارش ها، 400 ش ــر اس ب
ــتند، ولي هيچ گونه اقدامي براي احقاق  ــيميايي با رژيم بعث عراق همكاري داش ش

حقوق مردم اين شهرستان در مجامع بين المللي انجام نداده اند. 
ــند در محكوميت  ــه مدرك و س ــش از 12 هزار صفح ــه بي ــور خارج وزارت ام
ــرار داد؛ ولي اين دادگاه  ــار دادگاه بين المللي الهه ق ــي در اختي ــركت هاي اروپاي ش

تاكنون فقط به محكوم كردن يك نفر هلندي در اين زمينه اكتفا كرده است.
ــت و جبران  ــك به مردم بي دفاع سردش ــتاي كم ــون يك دالر نيز در راس تاكن

خسارت هاي وارد شده از سوي مجامع بين المللي پرداخت نشده است.
ــت نشان داد كنوانسيون ها و معاهدات حقوقي درباره منع استفاده  فاجعه سردش
ــتار جمعي چگونه تحت تاثير مالحظات سياسي و منفعت نگري  ــالح هاي كش از س
قدرت هاي به اصطالح حامي حقوق بشر قرار مي گيرد كه امروز نيز همين كشورها 
ــالح هاي شيميايي هستند. امروز  ــدن كنوانسيون منع استفاده از س مانع اجرايي ش
شاهديم رژيم هاي سلطه گر با شگردهاي مختلف در كشورهاي منطقه از سالح هاي 

شيميايي استفاده مي كنند و مسلمانان را به خاك و خون مي كشند.

نگاهي به حمايت هاي همراه با سكوت اياالت متحده در برابر  برخي گروه هاي تروريستي 

پشت پرده بازي آمريكا با مهره تروريسم

پرواز بي بازگشت ايرباس ايراني
ــي آمريكا به هواپيماي  ــكي ناو جنگ حمله موش
ــافربري ايرباس ايراني، لكه ننگي است كه در  مس
ــور بخوبي بي صداقتي  كنار ديگر جنايات اين كش
ــان  ــر نش مقامات آمريكايي را در زمينه حقوق بش

مي دهد.
در اقدام تروريستي 12 تير 67،  پرواز مسافربري 

ــركت هواپيمايي ايران اير با شناسه پروازي R655  از مبدأ  ــماره 655 ش ش
ــليك دو موشك كروز از ناو هواپيمابر يو.اس.اس.جك  بندرعباس به مقصد دبي، با ش
وينسنس متعلق به نيروي دريايي اياالت متحده آمريكا بر فراز آب هاي نيلگون خليج 

فارس مورد هدف قرار گرفت و سقوط كرد.
در پي اين حمله تروريستي، همه 290 سرنشين ايرباس ايراني شامل 156 مرد، 53 
ــال و 42 نفر با مليت هاي يوگسالو،  ــاله و 8 كودك زير دو س زن، 57 كودك 2 تا 12 س

پاكستاني، هندي، عربي و 16 خدمه پروازي در دم جان باختند.
بر اساس گزارش ها، اولين موشك، بال سمت چپ هواپيما را جدا مي كند و موشك 
ديگر نيز مستقيم به قسمت دم هواپيما شليك مي شود كه پس از برخورد، آن را از جا 
ــمت دريا شيرجه مي رود و تنها 84 ثانيه پس از شليك  ــتقيم به س مي كند. هواپيما مس

موشك ها، هواپيما به سطح دريا برخورد مي كند و منفجر مي شود.
ــانه اي،  ــه پس از اين حادثه، مقامات آمريكايي تالش كردند با بازي رس بالفاصل

خود را در اين اقدام تروريستي بيگناه نشان دهند 
ــدند به اشتباه تصور كرده اند يك  و ابتدا مدعي ش
ــالمي ايران  فروند هواپيماي اف14 جمهوري اس
ــرار داده اند؛ ادعايي كه البته طبق  را مورد هدف ق

شواهد و اسناد به دست آمده باز هم رد شد.
ــاس ــاي ايرب ــرد هواپيم ــا مي ك ــكا ادع  آمري

ــرواز مي كرده و  ــي پ ــارج از داالن هواي  A 300 خ
ــاو آمريكايي نيز هفت بار اخطار راديويي براي  رزمن
ــت؛ در حالي كه مطابق  هواپيما مخابره كرده، ولي در پي آن جوابي دريافت نكرده اس
ــير پروازي خود در داالن تجاري  ــناد و مدارك موجود ايرباس شماره 655 در مس اس

آمبر 59 و در ارتفاع 14 هزار پايي در حال پرواز بوده است.
ــتي ها  ــود را در اختيار كش ــات پروازي خ ــا تمام اطالع ــر اين، هواپيم ــالوه ب ع
ــخ به  ــرار داده بود. اين هواپيما همچنين در پاس ــتقر در منطقه ق ــاي مس و هواپيماه
پرسش ناو آمريكايي، خود را هواپيماي مسافربري معرفي كرده بود، اما ناو آمريكايي 
ــافربري غيرقابل  ــي كه براي هواپيماهاي مس ــود را روي موج نظام ــدارهاي خ هش

دريافت بوده، ارسال كرده بود.
ــت كه اقدام نابهنجار  ــتندات حقوقي بين المللي اس ــن موارد تنها پاره اي از مس اي
ــه در البه الي هزاران  ــرزنش و پيگيري جدي مي داند؛ اقدامي ك ــكا را قابل س آمري

جنايت اين كشور عليه مردم ايران همچنان خودنمايي مي كند.

سيد ناصر نعمتي
م جـــم جـا

جنايات تمام نشدنى دنياى استكبار


	page01
	page02
	page03
	page04
	page05
	page06
	page07
	page08
	page09
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20

